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Beretning for VIRKSOMME kvinder 2013-2014  
 
Landsledelsen er meget optaget af, at VIRKSOMME kvinder er og skal være en 
attraktiv forening at blive medlem af. Det er meget vigtigt, at vi har en god 
organisation, med god struktur og kommunikation, som kan tilbyde netværk, 
uddannelse og lovgivning både personligt, lokalt og på landsplan. Vi har hele tiden 
fokus på at have de rigtige arrangementer og kontakter, som vi hver især kan vælge 
imellem. og som vi alle kan bruge til at få nye medlemmer til vores forening.      
Det er også vigtigt i vores kommunikation, at vi har et godt blad og en god, flot 
hjemmeside, som er brugervenlig, informativ og som kan bruges lige så meget, som 
vi hver især har behov for og lyst til.   
 
Vi har nemlig en mission:  

 
at give kvinder i selvstændigt erhverv 

optimale betingelser for succes og udvikling. 
 
Vi mener i landsledelsen at vi råder over mange af ingredienserne hertil. 
Men disse ingredienser kommer ikke af sig selv.  
De eksisterer kun ved hårdt arbejde,  
ved at få og integrere nye medlemmer, ved sammenhold og  
et rigtig godt og solidt samarbejde. 
   

”Det er hverken den stærkeste art,  
der overlever, eller den mest intelligente. 

Det gør den, der bedst kan tilpasse sig forandringer.”   
                                                                       citat Charles Darwin 1809-1882. 

 
Og hvem er VIRKSOMME kvinder så for?  
Vi er for selvstændige, medarbejdende og kvinder med interesse og særlig relation til 
at drive virksomhed.  
 
Og hvorfor så være medlem af VIRKSOMME kvinder? 
Jo, fordi vi ikke kan vide alt og være eksperter på alle områder; 
vi kan ikke nå alting; men det kan vi ved fælles hjælp som netværk. Næsten. ☺ 
 

Sparring og sikre det nødvendige udsyn

Styrke din virksomheds og dine personlige erfaringer og kompetencer

Se potientialer og muligheder

Give adgang til bredere netværk

Lovgivning

Uddannelse

Modspil og medspil

Hjælp

Hvorfor være medlem af VIRKSOMME kvinder
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Vi arbejder fortsat med vores overordnede vision: 
 

at være den forening af kvinder, 
som er den væsentligste drivkraft i dansk erhvervsliv 

 
  

Landsledelsens tiltag i løbet af året:  
 
Landsgeneralforsamlingen 2013  
 
I landsledelsens handlingsplan står, at vi ønsker en spændende dag til vores 
landsgeneralforsamling.   Sidste år havde vi et spændende indlæg om adfærd og 
netværk af konsulent Rikke Bech Skougaard, fra Hybjerghus konsult.  
Vi har alle forskellige adfærd, som eksempelvis kan deles op i en adfærdsmodel 
bestående af 4 typer fugle: Ørnen, duen, papegøjen og uglen.  
Disse typer adfærd gav anledning til livlig efterfølgende snak uden nogen løftede 
pegefingre.  
Det var derimod med gode ideer til,  
hvad du selv kan gøre for at forstå andre 
bedre,  
og hvordan vi selv blive opfattet af andre. ☺  
 
Med hensyn til netværk forklarede Rikke, at 
man skal gøre sig klart,  
hvad det er, man vil have ud af at være 
deltager i et netværk.  
Netværket er ikke bedre, end man selv gør 
det til. 
Vær opsøgende, hvis du har brug for hjælp. 
I et godt netværk føler alle, at de får noget med hjem. 
 
 

Hovedbestyrelsesmøder (HB møder)  
 
Vores to årlige hovedbestyrelsesmøder er utrolig givtige med ide- og 
erfaringsudvekslinger.  
Hovedbestyrelsen har ud over de faste punkter på dagsordenen, 
også det forgangne år haft skærpet fokus på udvikling og profilering.  
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Hjemmesiden  
Hjemmesiden bliver løbende bedre og flottere; 
vi bruger den mere og  
lokalafdelingerne er blevet dygtige til eksempelvis 
at lægge de lokale arrangementer ind.  
 

Forleden dag blev jeg telefoninterviewet vedrørende en undersøgelse om en 
europæisk hjemmeside til kvindelige entreprenører.  
Der kunne jeg jo give mange gode input og erfaringer fra vores egen hjemmeside.  
 
Vi har arbejdet med profilering via hjemmeside, facebook, google optimering og 
annoncer.  
Det kan nævnes at ”VIRKSOMME kvinder annoncer” har været vist 1,5 mio. gange de 
seneste 3 måneder i år og 370 har klikket videre på disse. 

  
Kendskabet til os spredes endnu hurtigere digitalt. Og det er nemmere at sælge  
VIRKSOMME kvinder, hvis potentielle medlemmer har hørt og læst om os før.  
 
Facebook er et hurtigt opdateret medie, hvor budskaber kan spredes lynhurtig.  
Forleden var de fynske medlemmer på virksomhedsbesøg på Egehøj champignon 
gartneri.  
De sidste var ikke taget hjem, før vores besøg allerede lå på deres Facebook gruppe 
med billeder.  
Det er hurtig, billig og god reklame.  
 
Medlemstal 
Vores medlemstal er ca. 350 aktive og passive medlemmer.  
Det er 10 gange så mange som for 50 år siden,  
men også kun 1/3 af hvad vi var sidst i 1970ére.   
Så vi har brug for alle mulige gode tiltag. Små som store.  
Vi skal alle gøre en indsats for at få nye medlemmer til vores dejlige forening og mund 
til mund metoden er og bliver stadigvæk den bedste anbefaling.  
 
Mærkesager 
Vore mærkesager kæmper vi videre med på flere plan og i forskellige fora.  
På hovedbestyrelsesmødet i marts i år, reviderede vi vores mærkesager for en 2-årig 
periode.  
Mærkesagerne udstikker en retningslinje for vores arbejde.  
Valget af emner bygger især på input fra os selv som medlemmer og 
Håndværksrådet, men også på, hvordan vi profilerer os bedst muligt. 
 
De følgende mærkesager vil vi arbejde med de næste 2 år –  
men er der aktuelle erhvervspolitiske emner, der har betydning for os, er der 
selvfølgelig også plads til dem. (Bilag)  
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VIRKSOMME kvinders mærkesager 2014-2016 i prioriteret rækkefølge ser 
således ud:  
 
1. Enklere regler – flere begavede IT-løsninger.  

Vi skal fortsat kæmpe for at fjerne unødvendige administrative udfordringer, som 
kun koster tid og penge for danske virksomheder og for det danske samfund.  
De digitale løsninger skal i højere grad gennemtestes, inden de tages i drift lige 
som en passende overgangsperiode er en nødvendighed.  
Jeg sidder fortsat i virksomhedsforum, et forum under erhvervs- og vækst 
ministeriet, som arbejder på at nedbringe virksomhedernes administrative byrder. 
Er der emner, I ønsker jeg skal give videre så send endelig en mail til mig. 
 

     Nummer 2 er VIRKSOMME kvinders indre værdier internt og eksternt. 
Vi vil arbejde med hvem, og hvad vi står for personligt såvel som 
erhvervsmæssigt. Vores værdier beskrives i dag som værende: ambitiøse, 
feminine og målrettede.  
Vi skal i fællesskab blive bedre til at synliggøre foreningen.  
Dette kan ske via præsentationer af foreningen i andre netværk og forsamlinger. 
På hjemmesiden er der netop blevet lagt en powerpoint præsentation ind om 
VIRKSOMME kvinder til fri afbenyttelse.  
Power pointen ligger i håndbogen under afsnit 15.   
Vi skal også blive bedre til at bruge hinandens kompetencer og  
være stolte over at være VIRKSOMME kvinder,  
som har mulighed for sparring og indflydelse på flere planer. 

 
     Med det offentlige som medspiller, ønsker vi at styrke og lære af hinanden 
     gennem erfaringsudveksling.  

Gennem et bredt samarbejde politikere og erhvervslivet imellem,  
kan vi skabe vækst og gode vilkår for at drive erhverv i hele Danmark.    
 

     SMV’ere og hurtig internet i hele DK  
Vi ønsker også at styrke muligheden for at kunne drive små- og mellemstore 
virksomheder, ikke kun i storbyerne, men også i resten af landet.  
Det kræver hurtigt internet, god infrastruktur og logistik,  
SMV venlige udbud, fagentrepriser og målrettede erhvervstiltag som 
håndværkerfradraget. 
Håndværkerfradraget (BoligJobordningen) bør blive permanent.  
Jeg mener, det har så mange værdiskabende elementer,  
at det for statskassen i det lange løb, vil kunne betale sig så rigeligt.  
     

     På 5. pladsen har vi de Sociale rettigheder. 
Om du er ansat eller driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller selskab, 
så skal der være fair vilkår i forhold til sociale rettigheder så som barselsvilkår og 
tegning af sundheds-, sygdoms-, arbejdsskade- og arbejdsløshedsforsikringer.    
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     Konkurrenceevne DK/Udland. 
     Vi vil arbejde for vores konkurrenceevne forbedres i DK og udlandet. (bilag)  

På søndag skal vi stemme til EU-valget og om EU- patentdomstolen.  
Hvad betyder EU-patentdomstolen for danske SMV'er? 
Det vil eksempelvis blive markant billigere og lettere for små og mellemstore 
virksomheder, at beskytte deres opfindelse med patentdomstolen og 
enhedspatentet:  
Virksomhederne kan nøjes med at indlevere patentansøgningen på dansk og 
samtidig få refunderet nogle eller alle udgifterne til en engelsk, tysk eller fransk 
oversættelse.  
Ifølge et nyhedsbrev fra Håndværksrådet  betyder det, at omkostninger ved at 
søge og opnå patent vil falde fra anslået 250.000 kr. til 35.000 kr.  
Det er en væsentlig besparelse. 
          

     Finansiering – iværksætter/generationsskifte.  
Vi ønsker bedre finansieringsmuligheder, også for iværksættere og ved   
generationsskifte. 

  
     Tilpasse erhvervsuddannelserne. 

Vi vil fortsat have fokus på tilpasning af erhvervsuddannelserne så vi sikrer os 
veluddannet arbejdskraft, der hvor behovet er i dag og fremover.  
Anette Laursen, som repræsenterer VIRKSOMME kvinder i Håndværksrådets 
uddannelsesudvalg, deltog til vores HIS formandsmøde sidste år.  
Undervisningsminister Christine Antorini deltog også og kom med et godt indlæg. 
Ministeren har været god til at lytte til os om vores bud på fremtidens  
erhvervsuddannelser:  
Det er nødvendigt med et skærpet fokus på erhvervsuddannelserne, praktikpladser 
og vigtigheden af dygtige håndværkere i fremtiden,  
adgangskrav og uddannelsesparathed.  
Det er også fortsat vigtigt at vejlede de unge og deres forældre i uddannelsesvalg.         
I dag er det kun 19% der på landsplan vælger erhvervsvejen.  
Målet er at 25-30% vil vælge en erhvervsuddannelse.  
      

    Den 9. mærkesag er Politisk indflydelse i alle lag. 
At sikre sig politisk indflydelse er jo ikke kun på Christiansborg, men også i 
relevante bestyrelser, råd, og udvalg.   
Dorthe Hansen, som er lokalformand på Sydsjælland er netop blevet valgt som 
virksomhedsrepræsentant i Vækstforum Sjælland. Tillykke Dorthe.  
Og Bente Svendsen var også blevet opfordret til at stille op i København,  
Hun blev dog ikke valgt. Men flot alligevel.  
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VIRKOMME kvinders studietur til Hamborg 30.04-03.05.2014 
 
Vi var 10 VIRKSOMME kvinder, på studietur til Hamborg. Vi var ikke mange, men vi 
havde en utrolig god tur både socialt, studie- og indkøbsmæssigt. 
Blandt andet et spændende virksomhedsbesøg.  
Virksomheden lever af at pakke og sælge krydderier og krydderiblandinger, 
kogebøger med diverse tilbehør.  
Indehaveren var uddannet grafisk designer og kunne ikke kun beskrive og fortælle om 
krydderiernes dufte, men så sandelig også visuelt, som kom til udtryk i produkterne.  
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Bladet                    
 
Som I ved har Birgitte Viereck valgt at stoppe som redaktør.  
Årets første blad i år var hendes blad nr. 40 og sidste blad.  
Vores nye redaktør Kirsten Juulsen skal netop i skrivende stund udgive sit første blad. 
Held og lykke til Kirsten og vi ser frem til samarbejdet.  
Hvis I ikke har mødt Kirsten, så var hun på forsiden, og med i årets første blad.  
Birgitte har tilbudt hendes hjælp en overgang, hvis Kirsten skulle få brug for det.  
 

VIRKSOMME kvinders 50 års Jubilæum 9.-10. november  
      på Hotel Kolding Fjord.  
 

 
 
2013 var vores 50 års jubilæumsår i VIRKSOMME kvinder. 
Det blev markeret på bedste vis den 9.-10. november med reception om 
eftermiddagen og velkomst og lykønskninger af borgmester Jørn Pedersen i Kolding, 
som var midt i den kommunale valgkamp.  
Merethe Ipsen fra kvindemuseet i Århus, gav os et indlæg om vi kvinder gennem de 
sidst 50 år og så var der selvfølgelig jubilæumslagkage. 
Om aftenen festede vi på bedste vis med underholdning af ekstra tjenere fra Café 
Kølbert; de forrige landsformænd og jeg – ”fru formand-inde” samt Håndværksrådets 
formand Niels Techen holdt fine taler.  
Det var en skøn dag og aften, som vi kan takke jubilæumsudvalget for.  
De havde gjort et flot stykke arbejde, hvor jeg synes de havde tænkt på det hele og 
lidt mere til. 
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Christiansborgmøde d. 28. november 2013 
 
Samme måned, Den 28. november holdt vi 
Christiansborgmøde nummer 22. 
Med i panelet af folketingsmedlemmer var Mike 
Legarth fra de konservative, som også gav en 
rundvisning på Christiansborg til særligt udvalgte, ☺ inden mødet.  
Derudover deltog Joachim B. Olsen fra Liberal alliance og  
Thorsten Schack Pedersen fra Venstre (blad 1/2014). 
 
Det er altid en dejlig aften, med gamle såvel som nye emner der optager os i det 
daglige.  
Og som jeg nævnte før har vi fortsat regelforenkling som topmærkesag.  
 
Vi havde også et par gæster med fra vores fællesudvalg for selvstændige og 
medarbejdende ægtefæller.  
Tænk på jeres lokale Håndværker og industriforeninger og erhvervsforeninger om det 
evt. kunne være noget for dem at deltage.  
Send en mail til Bente Svendsen, så kan hun sende jer et udkast til en invitation.  
 
Christiansborgmødet i år bliver torsdag den 27. november, så sæt blot kryds i 
kalenderen.   
Skulle nogen af jer have kontakter til nogle folketingsmedlemmer, så spørg dem 
endelig om de ikke kunne tænke sig at komme til vores møde.  
Det er en enestående mulighed for folketingsmedlemmer at få input direkte ind på 
borgen ude fra det virkelige liv.  
 

Lokalafdelinger 
 
Selvom vi ikke har haft formandsvalg i år, er der kommet en ny formand på Fyn idet 
Toni Clausen valgte at sidde for 1 år. I stedet er Doris Mogensen blevet valgt, da den 
fynske bestyrelse konstituerede sig. Tillykke til Doris. De tilbagemeldinger jeg har fået 
fra lokalafdelingernes generalforsamlinger har været positive med god stemning og 
fælles kampånd. 
Det kan være svært at få nye bestyrelsesmedlemmer og især valgt nye formænd.  
Det er dejligt og udbytterigt at være formand.   
Men jeg synes også det er givtigt, at der en jævn fornyelse og udskiftning i 
bestyrelserne, således at der kommer nyt syn og nye ideer.        
Sidste år havde Nordsjælland svært ved at få ny formand og bestyrelse.  
Det endte med at tre nye bestyrelsesmedlemmer stillede op og blev valgt på en 
ekstraordinær generalforsamling. Det var godt gået. Det er svært at skulle starte op 
nærmest helt fra bunden. Men så har vi da heldigvis andre lokalafdelinger og 
landsledelsen vi kan spørge til råds og deltage ved hinandens arrangementer lokalt, 
regionalt og på landsplan. 
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På Sjælland samarbejdede lokalafdelingerne om en foredragsaften med Puk Elgård 
sidste år i august; Og i Vejle blev vi også inviteret til en rigtig god regionsaften, hvor 
Henrik Qvortrup underholdt os.  
 
Stor ros til lokalafdelingerne, at de vil samarbejde om at invitere os alle til sådanne 
aftener. Tak skal I have.     
 

 

Jeg har deltaget i tidligere landsformand Vibeke Bromans 
fødselsdag d. 14. april.   

Lokalafdeling København og omegn 50 års jubilæum.  

Den 10. maj deltog min mand og jeg i fejringen af lokalafdeling København og 
omegns 50 års jubilæumsfest, som blev markeret på bedste vis på Flakfortet.  

Udvalg og Projekter: 
Det skal være enklere at drive 
virksomhed i Danmark. (bilag) 
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Siden 2012 har jeg siddet i Virksomhedsforum under Erhvervs- og Vækstministeriet, 
bestående af 20 personer, hvoraf jeg sidder som den ene af fem 
virksomhedsrepræsentanter.  
Formålet er som nævnt tidligere, at få nedbragt virksomhedernes administrative 
udfordringer.  
Arbejdet i virksomhedsforummet kan følges på hjemmesiden www.enklereregler.dk    
Forslagsbarometeret på forsiden viser pt. at der i alt er sendt 330 forslag til 
Christiansborg. Her af:  
 
Gennemføres 87 sager,  
79 er delvist gennemført,  
40 gennemføres ikke og  
125 er fortsat under behandling. 
 
Det vil sige at 87% gennemføres helt eller delvist. 
 
Ud over de 4 årlige møder i Virksomhedsforum, har der været forskellige temamøder.   
Og jeg har deltaget i temamøder omkring: 
Danmarks statistik,  
Danmark som produktionsland,  
samt regnskab, bogføring, skatter og afgifter som ét samlet tema,  
Og det skal med på næste møde den 18. juni.  
 
 

Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller  
Vi har som vanligt afholdt to møder det forgangne år i fællesudvalget.  
Vores næstformand Hanne Lund deltog for første gang og  
Toni Clausen, medlem af bestyrelsen på Fyn, var med som gæst på mødet i efteråret.  
 
Medlem af folketinget for Venstre, Hans Andersen deltog på forårets møde, hvor han 
lyttede til os og lovede at tage drøftede emner med videre til sine kollegaer i 
skatteudvalget.  
Vi nævnte også praktikpladspræmier til virksomheder, der tager lærlinge.  
Hans Andersen efterlyste dokumentation for at dette øger antallet af praktikpladser i 
virksomhederne, og denne opfordring er hermed videregivet.  
 
 
 

Inviteret til konference om SMV’ere i EU i 
Vilnius d. 25. november 2013  
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Som Landsformand havde jeg igen fornøjelsen af at blive inviteret til den 2. kongres 
om europæiske SMV’ere, som blev afholdt i Vilnius i november sidste år. 
Den omhandlede, hvordan vi fremmer Europas økonomiske vækst.  
Rygraden af den europæiske økonomi er netop grundlagt i små og mellemstore 
virksomheder. Der er fortsat stor fokus på vigtigheden af SMV’ere i Europa.  
Den 1-3 okt. I år kommer der endnu en kongres. Denne gang i Napoli med fokus på: 
Iværksætteri og nytænkning. Her håber jeg, at jeg nok engang kan blive inviteret.  
 

VIRKSOMME kvinder indgik samarbejdsaftale med nystartet 
kvindenetværk i Nicaragua i 2012. 
Det nye og eneste kvindenetværk REN i Nicaragua ønsker vi fortsat at støtte, styrke 
og udvikle i samarbejde med Håndværksrådets internationale afdeling. 
Håndværksrådet ansøgte om økonomiske midler til dette sidste efteråret, men fik 
afslag.  
Håndværksrådet har søgt igen den 1. april, som vi forventer svar på d. 15. juni.  
http://www.renicaragua.com/index.php . (bilag) 
  

  Håndværksrådet (HVR)  
 
Gennem vort medlemskab af Håndværksrådet kan vi være med til at præge og 
påvirke rammevilkårene for Danmarks små og mellemstore virksomheder. 
 
Virksomhedsmæssigt kan du også til enhver tid ringe og spørge eksempelvis 
Håndværksrådets jurister og internationale afdeling til råds. 
 
VIRKSOMME kvinder deltager i Håndværksrådets:  
• Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg, (HIS – udvalget)  
• Uddannelsesudvalget, 

• Udvalg for SMV’ernes sociale vilkår   
og så har vi også været inviteret til drøftelsen af mærkesager i Håndværksrådets 
bestyrelse. 
 

Eksemplarer af Håndværksrådets årsberetning ligger på bordet men findes også på 
Håndværksrådet hjemmeside.   
 
Anette Laursen sidder som sagt i uddannelsesudvalget.  
Det mest prestigefyldte udvalg, synes jeg. 

www.virksommekvinder.dk
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Erhvervsuddannelser har været i søgelyset i det forgangne år.  
Vore politikere kan heldigvis se, vigtigheden af at bevare og have dygtige 
håndværkere.   
Tilpasning af erhvervsuddannelserne er som sagt fortsat også en af vore mærkesager. 
 

Afslutning 
Det var en gennemgang af, hvad der er sket siden sidste landsgeneralforsamling.  
Jeg håber det har givet jer et indblik i, hvad I også får og kan få for jeres 
medlemskab.  
 
Det er dejligt, at være landsformand for VIRKSOMME kvinder, hvor jeg oplever og 
lærer så meget.  
Det er mit håb, at vi i det nye år atter vil vokse på trods af, at mange smvére fortsat 
har udfordringer.    
 
Og som Niels Techen sagde på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde i sidste 
uge: ”Sammen gør vi en forskel”.   
 
Med sammenhold og solidt samarbejde kan vi udvikle os og forny os.  
Men det er os selv, der bestemmer og har ansvaret for dette.   
 

Tak 
En tak skal lyde til Håndværksrådets personale, som altid lytter, er positive og 
konstruktive og imødekommende overfor os.   
 
Og en stor tak skal også lyde til: Landsledelsen for deres arbejde i årets løb,   
og i særdeleshed til vores landskasserer, Dorthe; hun har gjort en kæmpe 
arbejdsindsats vedr. hjemmesiden og blandt andet også hjulpet lokalafdelingerne med 
denne.  
Ja, hun har været en rigtig ”blæksprutte” ☺.                     
 
Tak til Hovedbestyrelsen for nogle værdifulde møder;  
 
Tak til Bladets redaktion og nye redaktør Kirsten Juulsen.  
 
En særlig stor tak til afgående redaktør Birgitte Viereck, som med stor ildhu og 
omhyggelighed har sat en ære i at alle 40 blade, hun har været redaktør på, skulle 
være perfekte.             
Ind imellem har hun kunne drive os skribenter til vanvid med hendes  
omhyggelighed og akkuratesse.  
Men resultatet har også været der.  
Der er ikke mange i dag, som kan levere et blad med så få stave- og 
kommafejl som VIRKSOMME kvinder.  
Det er rigtig flot Birgitte.  
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Og tak til Toni Clausen, som sprang til som formand på Fyn, da de stod og 
manglede en.  
 
Og til Inge Andersen for at lokalafdeling Nordsjælland overlevede. 
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Bilag: 

Bilag: VIRKSOMME kvinders mærkesager for 2014 – 2016 
 
I marts 2014, har VIRKSOMME kvinders hovedbestyrelse revideret vores mærkesager for en 2-
årig periode.  
 
Mærkesagerne udstikker en retningslinje for vores arbejde i prioriteret rækkefølge. 
For vores prioritering af mærkesager, kan det også komme i betragtning, hvilke sager der kan 
profilere VIRKSOMME kvinder.   
 
Valget af emner til vore mærkesager bygger især på input fra vores medlemmer og 
Håndværksrådet. 
 
De nedenstående mærkesager vil vi arbejde med de næste 2 år – men er der aktuelle 
erhvervspolitiske emner, der har betydning for VIRKSOMME kvinder – er der selvfølgelig også 
plads til dem.  
VIRKSOMME kvinders mærkesager i prioriteret rækkefølge ser således ud:  
 

1. Enklere regler – flere begavede IT-løsninger.  
Vi skal fortsat kæmpe for at fjerne unødvendige administrative udfordringer, som kun 
koster tid og penge for danske virksomheder og for det danske samfund. De digitale 
løsninger skal i højere grad gennemtestes inden de tages i drift lige som en passende 
overgangsperiode er en nødvendighed. Vores Landsformand Ann Frederiksen sidder fortsat 
i virksomhedsforum, et forum under erhvervs- og vækst ministeriet som skal kigge på 
administrative byrder /lettelser. Har du emner du ønsker hun skal give videre så send en 
mail til ann@virksommekvinder.dk 

  
2. VIRKSOMME kvinders indre værdier internt og eksternt. 
Vi vil arbejde med hvem og hvad vi står for personligt såvel som erhvervsmæssigt. Vores 
værdier beskrives i dag som værende: ambitiøse, feminine og målrettede. Vi skal i 
fællesskab blive bedre til at synliggøre foreningen. Dette kan ske via præsentationer af 
foreningen i andre netværk og forsamlinger. Vi skal blive bedre til at bruge hinandens 
kompetencer og være stolte af at være iværksætter – medarbejdende og ledende kvinder 
der har mulighed for sparring og indflydelse på flere planer. 

 
3. Det offentlige som medspiller. 
Vi ønsker at styrke og lære af hinanden gennem erfaringsudveksling. Gennem et bredt 
samarbejde politikere og erhvervslivet imellem, kan vi skabe vækst og gode vilkår for at 
drive erhverv i hele Danmark.    
 
4. SMV i hele DK – (hurtig internet i DK) 
Vi ønsker at styrke muligheden for at kunne drive små- og mellemstore virksomheder ikke 
kun i storbyerne men også i resten af landet – det kræver hurtigt internet, god 
infrastruktur og logistik, SMV venlige udbud, fagentrepriser, målrettede erhvervstiltag som 
håndværkerfradraget. Etablering af virksomheder udenfor storbyer vil kunne reducere 
leveomkostninger og faste udgifter mv.         
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5. Sociale rettigheder. 
Om du er ansat eller driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller selskab skal der 
være fair vilkår i forhold til sociale rettigheder så som barselsvilkår og tegning af sundheds-
, sygdoms-, arbejdsskade- og arbejdsløshedsforsikringer.      
                     
6. Konkurrenceevne DK/Udland. 

     Vi vil arbejde for vores konkurrenceevne bedres i DK og udlandet.  
           

     7. Finansiering – iværksætter/generationsskifte.  
     Bedre finansieringsmuligheder for iværksættere og ved generationsskifte. 
 

8. Tilpasse erhvervsuddannelserne. 
Fokus på at tilpasning af erhvervsuddannelserne så vi sikrer os veluddannet arbejdskraft  
hvor behovet er i dag og fremadrettet.   

    
9. Politisk indflydelse i alle lag. 
Sikre sig politisk indflydelse ikke kun på Christiansborg, men i relevante bestyrelser, råd, 
og udvalg.   
       

Hvordan arbejder organisationen med ovenstående mærkesager. 

Vi har repræsentanter fra foreningen i følgende råd og nævn. 

• ASE’s bestyrelse,   
• Fællesudvalget f. Medarbejdende Ægtefæller, Landbrug & Fødevarer, Familieudvalget 

og De Samvirkende Købmænd  
• Haandværkerforeningen i KBH.  
• Formandsmøder i Håndværksrådet  
• Håndværksrådets repræsentantskab  
• Håndværksrådets uddannelsesudvalg 
• Håndværksrådets udvalg for Selvstændiges Sociale forhold  
• HIS-Udvalget: Det tværfaglige udvalg i HVR 
• Håndvæksrådet/De Selvstændige  
• Kvinderådet: Repræsentantskab  
• Pension f. Selvstændige  
• Virksomhedsforum, Udvalg under Erhvervs- og vækstministeriet omkring Administrative byrder  
• Væksthuset Sydsjælland  
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Bilag: Mærkesager primo 2012 – primo 2014 
I VIRKSOMME kvinder kæmper videre med vore mærkesager 
på flere plan og i forskellige fora.  
 
1. Reelle adm. lettelser/adm. byrder 
2. Fokus på udvikling af ledelse og medarbejdere i virksomhederne 
3. Lige vilkår for alle SMV'ere i EU - fair vilkår 
4. Øget økonomisk robusthed i SMV'ere 
5. Lige sociale rettigheder til alle selvstændige 
6. Uddannelse af alle unge 
7. Professionel drift som forudsætning for vækst og innovation i SMV'ere 
8. Respekt for selvstændighedskulturen. 
9. Bedre vilkår for ejerskifte i SMV'ere. 
10. Vækst i SMV'ere - flere iværksættere. 
11. Bedre adgang til offentlige udbud for SMV'ere – fag entrepriser & 

tilrettelæggelse af udbuddene. 
 

 Bilag:  Nyhedsbrev fra Håndværksrådet 
Hvad er den fælles EU- patentdomstol? (nyhedsbrev fra HVR) 
”Det er en ny international domstol, som skal afgøre stridigheder i patentsager. Formålet med domstolen er at sikre en 
ensartet retsstilling inden for patentområdet. Med en fælles patentdomstol og et enhedspatent vil man i fremtiden undgå 
en situation, hvor to uafhængige domstole i to forskellige medlemslande kommer frem til hver sin konklusion i den 
samme patentsag”. 
  
Hvad er enhedspatentet? 
”Vi stemmer kun om patentdomstolen, men den er koblet sammen med enhedspatentet. Enhedspatentet betyder, at 
virksomhederne kun skal sende én patentansøgning til ét sted på ét sprog for at få et patent, som gælder i samtlige EU-
medlemslande”. 
  
Hvad betyder EU-patentdomstolen for danske SMV'er? 
”Det bliver markant billigere og lettere for små og mellemstore virksomheder at beskytte deres opfindelse med 
patentdomstolen og enhedspatentet. Virksomhederne kan nøjes med at indlevere patentansøgningen på dansk og 
samtidig få refunderet nogle eller alle udgifterne til en engelsk, tysk eller fransk oversættelse. Det betyder, at 
omkostninger ved at søge og opnå patent vil falde fra anslået 250.000 kr. til 35.000 kr. Det er en væsentlig besparelse”. 
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Hvorfor skal vi stemme om EU-patentdomstolen? 
”Fordi patentdomstolen kan træffe retlige afgørelser, som påvirker danske virksomheder. Det betyder, at Danmark 
afgiver suverænitet, og når der ikke kan opnås 5/6 dele flertal i folketinget, skal vi ifølge Grundloven have en 
folkeafstemning”. 
  
Hvad betyder det, hvis vi stemmer ja eller nej til patentdomstolen? 
”Hvis vi stemmer ’ja’, kan vi gøre brug af enhedspatentet og patentdomstolen i Danmark. Hvis vi stemmer nej, så får 
enhedspatentet ikke virkning i Danmark, og patentdomstolen får ikke mulighed for at træffe afgørelser i Danmark. Så vil 
danske virksomheder blive tvunget til at tage et patent, som kun gælder i Danmark og et enhedspatent, som gælder i 
resten af EU’s medlemslande.” 
 

Bilag:  www.enklereregler.dk 
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Bilag: Kvinde erhvervsnetværk REN, Nicaragua   
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Notater: 
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